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MARMORNBLADET

GRANNSTÖRNINGAR
När man bor i en bostadsrättsförening som inte har den bästa 
isoleringen mellan lägenheterna vilket gör att starka ljud, högljutt 
tal, stark musik etc. från en lägenhet kan störa grannarna så mycket 
att otrevnad uppstår. Vi har tyvärr den senaste tiden fått en ökning 
på klagomålen angående störningar från vissa lägenheter eller vid 
partyn på balkonger.

En annan sak som också kan orsaka störningar är reparationer, golvslipningar 
och ombyggnader i lägenheterna. Vi har regler, som kan läsas på vår hemsida, 
för när det skall vara låg ljudnivå i er lägenhet eller på balkongerna. Dessa 
regler för boende gäller i samtliga fall, även när ni anlitar entreprenörer för 
arbeten i lägenheten.

När det gäller störningar som uppstår vid av föreningens anlitade entreprenö-
rers arbete på våra gårdar, snöröjning, gräsklippning och grus och lövrensning 
gäller att de skall utom vid snöröjning inte starta högljudda arbeten före 07.00. 
Du som blir störd kan enklast meddela detta genom mail, brev eller telefon till, i 
första hand din trapphusvärd och i andra hand till styrelsen.

Det är trist att säga att vi känner oss tvingade att intensifiera våra uppföljningar 
att reglerna följs, och gör de inte det, så kommer vi att kontakta den aktuella 
lägenhetsinnehavaren för att påtala problemen.

Om inte rättelse omedelbart sker kan nyttjanderätten till er bostadsrätt förverkas 
och föreningen säger upp er till avflyttning.

Naturligtvis är detta ingenting som vi önskar göra, men som styrelse måste vi 
skydda våra övriga boende från dessa problem.

•ORDFÖRANDEN HAR ORDET•

Våren börja närma sig vilket betyder 
en hel del aktiviteter. Till att börja 
med så är nu vädret på en nivå så 
att det finns möjligheter att slutgiltigt 
färdigställa fasadprojektet på 38:an, 
viss målning kommer att ske och sist 
men inte minst så kommer trädgården 
och gräsmattorna att ordnas till.

En annan sak är att det snart börjar 
att bli tid för att ställa ut trädgårds-
möblerna och grillarna. Styrelsen har 
varit besviken på dålig uppslutning 
under flera år vad det gäller att hjälpa 
till med detta arbete. Vi uppmanar er 
att ställa upp och hjälpa till, anslag 
om tidpunkten kommer att sättas upp 
i trapphusen i god tid så att ni kan 
planera in ert deltagande.

Värmeprojektet har startat vilket inne-
bär att vi kommer att byta hela värme- 
centralen och ta mer värme från Telias 
bergrum under oss. Läs mer på sista 
sidan om vad detta betyder för dig.

Med våren kommer också cyklarna 
på gården att öka markant, för allas 
trevnad se till att du ställer din cykel 
i avsett cykelrum eller cykelställ. Att 
låsa fast cyklarna i bänkar, träd o dyl 
är inte tillåtet.

Ett större jobb som tyvärr kommer 
att märkas är utbyte av värmerören 
i kulverten mellan 44 D och 36 F. Ett 
läckage på en ledning har uppstått 
vilken innebär att vi måste gräva upp 
området mellan de två huskropparna.

Till sist kan jag meddela att vår 
förening har fått en mycket positiv 
relation med centrala HSB vilket har 
gjort att jag och Thomas Bergman 
har blivit invalda i HSB:s distrikts- 
styrelse för innerstaden. Detta gör 
att vi har möjlighet att direkt påverka 
HSB:s aktiviteter, beslut och regler.

/Bosse
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• ORDFÖRANDEN HAR ORDET •

I slutet av januari hade vi vår årliga  
stämma. Det var trevligt att presen-
tera vårt resultat för bokslutsåret 
2014/2015, aldrig förr har vi haft en  
sådan bra ekonomi. Antalet närvarande  
var som vanligt cirka 35-40 stycken, 
tyvärr mindre än 5% av våra boenden. 
Jag vill gärna säga att vi tycker om att 
informera, svara på frågor och ha en 
dialog med er. Det är ett sätt för oss  
att få information och förslag till för- 
bättringar. Så vid nästa möte ser vi  
fram emot att få ett utökat deltagar-
antal, allt för Marmorns utveckling i 
positiv riktning.

Jag är mycket tacksam för att alla i  
fjolårets mycket kompetenta styrelse, 
som fortfarande bor i Marmorn, 
accepterade att stanna kvar även i 
år. Jag vill också framföra mitt tack 
för att jag fick förnyat förtroende att 
vara kvar som er ordförande. 

Nu verkar det som våren är på 
väg och därmed startar också ett 
antal projekt i föreningen, vintern 
skall städas bort, trädgårdsmöbler 
och grillar skall ut, buskar och 
rabatter skall skötas. Vi har också 
startat vårt renoveringsprojekt för 
38:an. Detta innebär kortsiktigt vissa  
störningar i och omkring huset och  
viss byggtrafik på gården. Med våren 
kommer också cyklarna, var snäll och  
ställ dem i därför avsedda cykelställ. 
Cyklar som låses fast i bänkar, fön- 
stergaller, räcken med mera kommer  
att kapas loss och ställas i cykelställen.

Tyvärr har vi haft en hel del intrång 
i våra soprum av personer som letar 
efter saker. Samma sak har också 
hänt i tvättstugorna där stölder av 
kläder har förekommit. Håll ögonen 
öppna efter personer som vistas på 
våra gårdar och utrymmena. Fråga 
dem gärna om de bor i Marmorn, 
det gör dem uppmärksamma på att 
vi har observerat dem.

Ha en skön vår!

Bosse

Ny portkod  
den 11 april. 

Finns endast i  
pappersversionen som delas  

ut till alla medlemmar.

Dags att plocka  
fram våra  

trädgårdsmöbler!
Samling vid 44 C söndagen den  
17 april kl 17.00. Efteråt bjuder  

styrelsen på fika.

Nu har äntligen renoveringen av Lunda- 
gatan 38 A+B kommit igång. I slutet av  
februari började byggfirman Mörths Puts 
& Murning AB, vilka har helhetsansvar 
för renoveringen, att montera byggnads-
ställningar runt huskroppen. Det är ett 
tämligen omfattande arbete som nu har 
inletts vilket innebär att byggnadens samt-
liga fönster och balkongdörrar, med till-
hörande karmar, kommer att bytas ut 
då dessa i många fall varit i mycket dåligt 
skick. Samtidigt förnyas fasaden genom att 
den gamla putsen knackas ned och ersätts 
med ny som förankras på ett bättre sätt 
mot den underliggande väggen med hjälp av 
ett utanpåliggande metallnät. Detta arbete 
har redan påbörjats. Det innebär att bal-
kongräcken, skiljeväggar och annat som är 
infäst i ytterväggen kommer behövas tas 
bort under det att arbetet pågår för att 
återmonteras när den nya putsen är klar.

Utöver dessa arbeten kommer vi  passa 
på att måla om 38:ans tak då färgen, i 
likhet med andra tak i föreningen, har 
börjat flagna när byggnadsställningar ändå 
finns på plats. De boende i 38:an påverkas 
förstås av renoveringsarbetet men kom-
mer sedan att ha nöjet att bo i Marmorns 
absolut fräschaste byggnad. De fönster 
och balkongdörrar som sätts in har dess-
utom en bättre värmeisolerande förmåga 
och ger ett något ökat ljusinsläpp jämfört 
med de gamla. Det blir alltså varmare och 
ljusare i lägenheterna framöver. 

Samtliga arbeten beräknas vara klara 
till vecka 33 och en detaljerad tidplan samt 
avisering för fönsterbyte kommer att del- 
ges de boende i 38:an inom den närmsta  
tiden. Den som har frågor rörande 
renoveringen kan kontakta byggledaren 
Michael Mörth under kontorstid (7-16) på 
telefon 070 - 344 09 40.

Renovering av Lundagatan 38 A+B

NY PORTKOD
FR.O.M. 15 APRIL

Finns endast i pappersversionen, 
som delas ut till alla medlemmar.

NYHET: MARMORN
PÅ INSTAGRAM!
@brfmarmorn

Läs mer på marmorn.se/ordning

MOBILANPASSAD HEMSIDA
Nu fungerar Marmorn.se bättre i 
mobilen och på paddan!
Surfa lugnt hälsar styrelsen :)



§ 1. Stämmans öppnande
Föreningens ordförande Bo Anders-
son hälsade alla välkomna och förkla-
rade stämman öppnad.

§ 2. Val av stämmoordförande
Göran Olsson valdes till stämmoord-
förande.

§ 3. Anmälan av stämmo- 
ordförandes val av sekreterare 
för stämman
Stämmordförande anmälde valet av 
Karl-Axel Jonsson till sekreterare.

§ 4. Godkännande av röstlängd
Medlemmarna prickades av på 
medlemsförteckningen vid ankomst. 
Röstlängden fastställdes till 37 röstan-
de medlemmar.

§ 5. Fastställande av dag- 
ordning
Stämman beslutade att fastställa den 
utsända dagordningen.

§ 6. Val av två justerare 
tillika rösträknare
Till justerare och tillika rösträknare 
valdes Britt Liwf och Mikael Dunker.

§ 7. Fråga om kallelse 
behörigen skett
Stämman ansåg sig behörigen kallad.

§ 8. Föredragning av styrelsens 
årsredovisning
Karl-Axel Jonsson från Marmorns 
styrelse föredrog årsredovisningen, 
varefter stämman beslutade att lägga 
årsredovisningen till handlingarna.

§ 9. Föredragning av 
revisorernas berättelse
Som representant för Toresson Re-
vision AB föredrog Carina Toresson 
revisionsberättelsen, varefter stämman 
beslutade att lägga revisorernas 
berättelse till handlingarna.

§ 10. Beslut om fastställande av 
resultat- och balansräkning
Stämman beslutade att fastställa resul-
tat- och balansräkningen.

§ 11. Beslut i anledning av 
föreningens resultat enligt 
balansräkningen
Stämman beslutade att fastställa den 
av styrelsen föreslagna resultatdispo-
sitionen.

§ 12. Fråga om ansvarsfrihet 
för styrelseledamöterna
Stämman beslutade enhälligt att 
bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det 
gångna räkenskapsåret.

§ 13. Fråga om arvoden till 
styrelseledamöter och revisorer
Stämman beslutade att godta förslag 
om en höjning av styrelsearvodet. 
Det fasta arvodet på 3,5 basbelopp 
lämnades oförändrat. Rörligt arvode 
för styrelsemedlem höjdes från 600 till 
1000 kr per bevistat styrelsemöte.
Stämman beslutade om höjning av 
arvode från 6500 till 7000 kr till 
föreningsvalde internrevisorn.

§ 14. Val av styrelsens 
ordförande på 1 år
Valberedningens förslag till ordförande:
Bo Andersson omval 1 år.
Stämman beslutade att välja 
Bo Andersson till ordförande enligt 
valberedningens förslag.

§ 15. Val av styrelsens ledamö-
ter och suppleanter
Valberedningens förslag till 
val av ledamöter:
Karl-Axel Jonsson omval 1 år
Maria Eriksson omval 1 år
Håkan Sjöberg nyval 2 år
Thomas Bergman nyval 2 år
Elisabeth Palmgren kvarstår 1 år
Thomas Kvaernå kvarstår 1 år
Björn Johnson kvarstår 1 år

Valberedningens förslag till 
val av suppleanter:
Mikael Dunker nyval 1 år
Teo Ljungberg nyval 1 år

Stämman beslutade att välja 
ovanstående personer enligt 
valberedningens förslag.

§ 16. Val av revisorer och 
revisorssuppleant
Valberedningens förslag:
Extern revisor: 
Toresson Revision AB kvarstår
Internrevisor:
Monica Kroon  omval 1 år
Suppleant internrevisor:
Mats Johnsson  omval 1 år

Stämman beslutade att välja 
ovanstående personer enligt 
valberedningens förslag.

§ 17. Val av valberedning
Stämman beslutade att välja följande 
personer att ingå i valberedningen:
Leif Kroon (sammankallande)
Karin M Jansson
Lars Malm

§ 18. Val av distriktsombud och 
suppleanter i HSB
Stämman beslutade att uppdra åt 
styrelsen att vid dess konstituerande 
möte utse distriktsombud och suppleant.

§ 19. Stadgeenligt inkomna 
motioner
Motioner och styrelsens svar finns i 
bilaga.

Motion 1.
Motionen avslogs i sin helhet av stämman.

Motion 2.
Motionen avslogs av stämman.

Motion 3.
Stämman ansåg att genom styrelsens 
kommentar så var motionen besvarad.

Motion 4.
Stämman ansåg att genom styrelsens 
kommentar så var motionen besvarad.

Motion 5.
Stämman ansåg att genom styrelsens 
kommentar så var motionen besvarad.

Motion 6.
Stämman ansåg att genom styrelsens 
kommentar så var motionen besvarad.

Motion 7.
Stämman beslöt i enlighet med styrelsens 
kommentar att avslå motionen men ge 
styrelsen i uppdrag att se över utrymnings-
skyltarna.

Motion 8.
Stämman ansåg att genom styrelsens 
kommentar så var motionen besvarad.

Motion 9.
Stämman ansåg att genom styrelsens 
kommentar så var motionen besvarad.

Motion 10.
Stämman ansåg att genom styrelsens 
kommentar så var motionen besvarad.

Motion 11.
Stämman beslöt att ge styrelsen i uppdrag 
att om möjligt mobilanpassa föreningens 
webbplats.

Motion 12.
Stämman ansåg att genom styrelsens 
kommentar så var motionen besvarad.

§ 20. Stämmans avslutande
Stämman framförde ett stort tack till 
styrelsen för dess arbete varefter 
stämmans ordförande Göran Olsson 
förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet: Karl-Axel Jonsson
Ordförande: Göran Olsson
Justerare: Britt Liwf och Mikael Dunker

PROTOKOLL FÖRT VID ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA
I HSB BRF MARMORN I STOCKHOLM 19 JANUARI 2017
Lokal: Kristinehovs Malmgård, Kristinehovsgatan 2, Kristinasalen



MOBILA MILJÖSTATIONEN
Lastbilen som tar emot ditt farliga 
avfall och småelektronik kör enligt en 
bestämd turlista.

För oss som bor i Marmorn är den 
närmsta platsen Ringvägen 9/Yttersta 
Tvärgränd (ny adress för 2017).

Kommande datum
Torsdagar klockan 20–20.45:
11 maj
14 september
9 november

Få en sms-påminnelse!
SMS:a ”mobila södermalm” till 71501

SAFIJA GÅR I PENSION
Den sista maj slutar Safija och går 
i pension, efter att i många år ha 
arbetat heltid hos oss med att städa 
våra trapphus och lokaler på ett fan-
tastiskt fint och noggrant sätt. Safija 
har också varit en omtyckt person av 
boende i Marmorn och vi är många 
i föreningen som kommer att sakna 
henne mycket.

Föreningen kommer att tacka av 
henne innan hon slutar, men när du 
ser henne ge gärna ett ord på vägen!

Ersättare?
Det blir inte lätt att hitta en ersättare 
att ta över arbetet efter Safija, men
om du känner till någon som skulle 
vara intresserad av ett heltidsjobb 
som städare i Marmorn, vänligen 
hör av dig till styrelsen på e-post:
styrelsen@marmorn.se

BYGGNATIONSPLANER MELLAN
ÖVRE OCH NEDRE LUNDAGATAN
Byggplanerna mellan Lundagatorna har börjat aktualiseras. Stads-
byggnadskontoret har startat ett projekt för att planlägga bygg- 
nationen. Tanken är att 17 stadsradhus skall byggas i slänten mellan 
övre och nedre Lundagatan.

Byggnationen kommer i stort att täcka samma bredd som vår förening, höjden 
på bostäderna kommer att sträcka sig ca en våning över gatunivån på vår del 
av Lundagatan. Trapporna som idag finns mellan de två Lundagatorna kommer 
att finnas kvar.

Tidsplanen enligt stadsbyggnadskontorets handlingar är: Dokument
för samråd skall färdigställas kvartal 2 (2017), granskning av synpunkter på 
samrådet kvartal 4 (2017) och antagande av planen kvartal 1 (2018). Efter samtal 
med stadsbyggnadskontoret har de uppgett av det kan hända att tidsplanen för 
samrådet förskjuts till hösten 2017, detta betyder också att hela tidsplanen förskjuts 
motsvarande tid. En punkt som inte är inlagd i deras tidsplan är eventuella över- 
klagande av kommunstyrelsens beslut. Blir det överklaganden så kan det stoppa 
projektet eller förskjuta starten. I stadsbyggnadskontorets plan beräknas bygg- 
starten till tidigast 2018/2019, men enligt muntlig information troligtvis senare.

Marmorn kommer att få samrådshandlingar och vid vårt senaste styrelsemöte 
togs ett beslut att styrelsen kan enligt våra stadgar endast handlägga och besvara 
saker som direkt berör området som ägs av bostadsrättsföreningen.

Intressegrupp
Mot denna bakgrund föreslår vi att en intressegrupp, med intresserade boende 
utanför styrelsen, bildas. Denna grupp är inte bunden av våra stadgar eller några 
särskilda regler och kan ha synpunkter på allt runt den planerade byggnationen. 
Om någon av er känner för att gå i bräschen för denna intressegrupp, kan 
ni/denne kontakta styrelsen för att erhålla den skriftliga information vi har. 
Informationen kan också hämtas via nätet på: www.insyn-stockholm.se

Vi kommer att hålla er fortlöpande informerad, om vi erhåller ny information 
från staden.

Arbetet med uppgraderingen av 
vår värmeanläggning har påbörjats. 
Marmorns styrelse har nyligen tecknat 
ett avtal med företaget Enstar avseende 
energientreprenad vilket omfattar byte 
av föreningens värmepumpar och 
värmeväxlare samt införandet av ett 
modernt styrsystem för anläggningen. 
Enstar kommer också att svara för 
skötsel och tillsyn av den nya värme- 
anläggningen där man genom att 
maximera tillvaratagen spillvärme 
från en serverhall, belägen i ett berg-
rum under Marmorn, kraftigt reducerar 
behovet av dyr fjärrvärme med en 

minskande kostnad för uppvärmning 
av föreningen som positiv följdverkan.

Den uppdaterade värmeanläggningen 
kommer att förbruka något mer elek-
trisk energi för sin drift än vad fallet 
är idag. Detta beror på att anlägg-
ningen innehåller fler värmepumpar 
för att förse Marmorn med den ökade 
mängden spillvärme från serverhallen. 
Av denna anledning har styrelsens 
tekniska grupp inlett en förstudie för att 
på sikt kunna tillföra föreningen egen 
elektricitet från solenergi alstrad av sol-
celler placerade på delar av Marmons 

UPPDATERAD VÄRMEANLÄGGNING
– EN BLIVANDE SOLSKENSHISTORIA?

w
w

w
.s

to
ck

ho
lm

va
tte

no
ch

av
fa

ll.
se

takytor. Med föreningens placering 
högt uppe på Skinnarviksberget, med 
fria takytor som belyses av solen från 
tidig morgon till sen kväll, har Marmon 
ett ypperligt läge för solenergi. 
Drömmen vore förstås att kunna vara 
helt självförsörjande avseende upp-
värmning och elenergi. Det är möjligtvis 
en utopi, men i strävan att nå dit, 
jobbar vi mot att minska föreningens 
kostnader med en miljövänlig inriktning 
som ständig ledstjärna.

•Avbetalningstid på ca 3-4 år.
•Sänker kostnaderna för Marmorns 
   uppvärmning under ca 10 -15 år.
•Eventuellt måste värmen stängas av 
   några timmar, det är allt.

FAKTA OM INVESTERINGEN



KONTAKTA FÖRENINGEN
Postadress: HSB Brf Marmorn,
Lundagatan 44 C, 117 27 Stockholm.
Brev kan även läggas i brevlådan till 
expeditionen i hörnet vid 44 C. 

E-post: styrelsen@marmorn.se
Hemsida: www.marmorn.se
www.facebook.com/brfmarmorn
Instagram @brfmarmorn

FASTIGHETSSKÖTARE
Föreningen har en fastighetsskötare 
på deltid Fastighetsskötsel AB.
Expeditionen finns i hörnet vid 44 C.

Besöks- och telefontid
Måndag – fredag 07.30–08.30.
Telefon: 669 53 21.

Arbetstid
Måndag – fredag 07.30–11.30.

Felanmälan
Sker till Fastighetsskötsel AB, e-post:
marmorn@fastighetsskotsel.se
Telefon: 13 36 10, vardagar 8–16.

Akut skada efter kontorstid
Ring jourtelefon: 657 77 20.

Vid fel på hissen
Dygnet runt, telefon: 618 48 48.

Vid stopp i sopsugen
Kontakta Fastighetsskötsel AB. På 
kvällar och helger mailar du styrelsen
alternativt kontaktar din trapphusvärd.

Ohyra
Ring Anticimex: 19 00 30. Tala om var
du bor samt att föreningens fastighet
är försäkrad genom Brandkontoret.

Mikael Dunker
Suppleant och ansvarig för informations-
gruppen i styrelsen. Boende i Marmorn 
sedan vintern 2016.

ARBETE: Marknadsföring och kommu-
nikation på Sveriges Järnvägsmuseum, 
sitter i museets ledningsgrupp.

INTRESSEN: Kör Vespor från 1960-talet, 
gillar att inreda med både gamla och 
nya grejer. Är gift och har två snabba 
hundar som egentligen vill slappa sig 
igenom dagen. Hämtar energi vid havet.

VARFÖR MARMORN? Funkisfrälst och 
tycker att det är helt avgörande att 
föreningen arbetar för en god ekonomi 
och värnar kulturvärdena.

Teo Ljungberg
Suppleant. Boende i Marmorn sedan 
våren 2014.

ARBETE: Senior systemutvecklare med 
internationell yrkeserfarenhet. Tycker 
att det är en ynnest att ha sin hobby 
som heltidsarbete.

INTRESSEN: Stort mat & musikintresse!

VARFÖR MARMORN? För anorna och 
storleken. Hoppas kunna bidra till att 
Marmorn är en smidigt funktionerande 
förening.

Har du frågor eller idéer till Mikael och 
Teo? Kontakta styrelsen@marmorn.se

MARMORNS STYRELSE
Namn    Trapphusvärd  Telefon   Ansvarsområde
Bo Andersson   36 A+B   072–231 24 24  Ordförande
Elisabeth Palmgren  40 A+B   073–684 71 22  Vice ordf.
Karl-Axel Jonsson  44 D   073–339 41 51  Ekonomi
Björn Johnson   38 A+B   070–870 44 82  Teknik
Thomas Kvaernå   44 C   070–764 12 00  Boendemiljö
Mikael Dunker, suppl.  36 C+D   070–355 59 50  Information
Maria Eriksson, sekr.  36 F   070–240 20 87
Thomas Bergman   42 A+B   072–717 97 11
Håkan Sjöberg   44 A+B   073–324 08 59
Teo Ljungberg, suppl.  36 E   070–729 92 79
Anette Ekstrand, HSB-ledamot


